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Priėmimas į gimnaziją 

Informacija gimnazijos interneto svetainėje: 
• Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašas 

• Teikti prašymą 

• Papildomų  kriterijų vertė taškais  

• Mokyklos aptarnavimo teritorija 

• Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas per e. sistemą grafikas 

 

 



Priėmimas į gimnaziją 

• Prašymai teikiami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 

• Prašymai nagrinėjami 2022 m. birželio 1-30 d. 

• Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo 

ir papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie 

pateikiami tik per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne 

vėliau kaip gegužės 31 d.   

• Pateikus prašymą nurodomas e. prašymo registracijos numeris 

MOK- 

• Tėvams (globėjams, rūpintojams) apie skirtą vietą gimnazijoje 

pranešama e. sistemoje; sąrašai su numeriu MOK-  ir surinkta 

taškų suma skelbiami  gimnazijos interneto svetainėje 

• Priėmimo komisijos posėdžiai organizuojami pagal Vilniaus m. 

savivaldybės patvirtintą grafiką 



Tvarkos aprašo 50 p. 

Priėmimas be eilės 

Kriterijus Pateikiami dokumentai e. sistemoje 

Vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

priklausantys mokyklos aptarnavimo teritorijai 

Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma 

Užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių 

Lietuvos Respublikos esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos 

Respublikos diplomatinio korpuso ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikai (pirmumas- teritoriniams) 

 

Kriterijų patvirtinantys dokumentai 

Mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo 

sutartį, vaikai 

Pažyma iš darbovietės 

Reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, tačiau 

apsisprendė grįžti gyventi į Lietuvą (faktinė vieta prilyginama deklaruotai)  

Išsideklaravimo iš Lietuvos pažyma,  

vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma 

Įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa 

nustatoma tėvų prašymu), kai tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota 

gyvenamoji vieta priklauso ugdymo įstaigos aptarnavimo teritorijai  

 

Kriterijų patvirtinantys dokumentai 

Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurių broliai ir (ar) 

seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs 

mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą (II) klasėje turi teisę 

pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais teritorijoje.  

 

Įrašoma brolių ir (ar) seserų (įbroliai ir įseserės) 

pavardė, vardas, klasė 



Tvarkos aprašo 52 p. 

Pirmumo kriterijai 

Kriterijus Vertė taškais Pateikiami dokumentai e. sistemoje 

Vaikai, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų (nuo 2 iki 6 

metų) 

2 taškai 

Dokumentų pridėti nereikia (informacija e. 

sistemoje sutikrinama automatiniu būdu. 

Deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu 

skaičiuojamas birželio 1d., vėliau- vėlesnių 

posėdžių datai) 

Vaikai, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje yra daugiau nei 6 metai 
4 taškai 

 

Dokumentų pridėti nereikia 

Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar rūpintojo) ir paties 

vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste 
2 taškai 

 

Nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentų 

kopija 

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas 

miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur 

esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu 

apribotos tėvystės teisės), neįgalių tėvų vaikas 

1 taškas 

 

Pažymėjimo, pažymos, teismo sprendimo 

kopijos 

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie 

priimami kartu 
2 taškai 

Dokumentų pridėti nereikia 

Daugiavaikių šeimų vaikai 1 taškas Dokumentų pridėti nereikia 



Tvarkos aprašo 58 p. 

Papildomi kriterijai 

Papildomi kriterijai  Vertė taškais 
Pateikiami dokumentai 

 e. sistemoje 

Mokiniai pagal jų pageidavimą mokytis 

dalykų, dalykų modulių, pasirinktų 

užsienio kalbų 

Iki 2 taškų – I pusmečio (arba I ir II trimestrų) 

rezultatų vidurkis. Rezultatų vidurkis dalijamas iš 

10 ir dauginamas iš dviejų (pvz., 8,3:10x2=1,66) 

Skaičiuojamas šių dalykų vidurkis: lietuvių kalbos, 

I užsienio kalbos, II užsienio kalbos, matematikos, 

fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos.  

  

  

I pusmečio ar I ir II 

trimestro rezultatų pažyma 

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių 

olimpiadų ir konkursų dalyviai 

Olimpiadų, konkursų ir kitų renginių       

sąrašas 

  

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 

klasė) 

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė) 

1,5 taško –tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-

8 klasė) 

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias 

laimėjimas 

  

Padėkos, diplomo, įsakymų, 

pagyrimo raštų, sertifikatų 

ar kt. dokumentų kopijos 

Mokiniai, lankantys ar baigę 

neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, 

sporto krypčių) švietimo įstaigas - 

Vilniaus miesto muzikos, dailės, kitos 

menų, sporto mokyklos bei savivaldybei 

pavaldžių Vilniaus m. neformaliojo 

vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų sąrašas 

0,5 taško – mokiniui, lankančiam ar baigusiam 

neformaliojo švietimo įstaigą 

 

Neformaliojo švietimo 

įstaigos 

pažymėjimas/pažyma 



 
Dėkojame už dėmesį ir 

kviečiame mokytis mūsų 
gimnazijoje! 

 

 

 

 


